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Samenvatting
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het regulier peuterwerk (hierna te noemen
peuterwerk) inclusief de voorschoolse educatie (VE) in Asten uitgevoerd door Korein en
Norlandia. Om de overgang van de activiteiten op het gebied van het peuterwerk
inclusief VE naar Korein en Norlandia goed te laten verlopen heeft de gemeente
toegezegd vroegtijdig een besluit te nemen over de subsidiëring van het peuterwerk en
de VE vanaf het schooljaar 2019-2020. Het college van B&W heeft op 2 april jl.
ingestemd met de notitie 'Subsidiëring regulier peuterwerk en voorschoolse educatie
gemeente Asten'. Deze notitie wordt bij deze ter kennisname voorgelegd aan uw
commissie.
Toelichting
Sinds jaar en dag wordt het peuterwerk in Asten uitgevoerd door Stichting
Peuterspeelzaal Pinkeltje (hierna te noemen Pinkeltje). Later is daar ook de voorschoolse
educatie bijgekomen. Hier komt vanaf het schooljaar 2019-2020 verandering in. Met
ingang van het nieuwe schooljaar wordt het peuterwerk inclusief de VE in Asten
uitgevoerd door Korein en Norlandia. Het bestuur van Pinkeltje heeft aangegeven dat het
gezien alle ontwikkelingen het niet langer realistisch is om als zelfstandige organisatie
door te gaan en bereid is de activiteiten op het gebied van het peuterwerk inclusief VE
over te dragen aan Korein en Norlandia. Hiertoe is op 17 december 2018 een
intentieovereenkomst gesloten tussen Pinkeltje, Korein, Norlandia en de gemeente.
Om de overgang van de activiteiten op het gebied van het peuterwerk inclusief VE naar
Korein en Norlandia goed te laten verlopen heeft de gemeente toegezegd vroegtijdig een
besluit te nemen over de subsidiëring van het peuterwerk en de VE vanaf het schooljaar
2019-2020.
In de voorliggende notitie worden de volgende onderwerpen behandeld:
•
Voor welke kinderen is de gemeente verantwoordelijk?;
•
Subsidierechtelijke en staatssteunrechtelijke regelgeving;
•
Ambities aanbod regulier peuterwerk en VE;
•
Grootte doelgroep regulier peuterwerk en VE op 1 januari 2019;
•
Inkomensafhankelijke ouderbijdrage en maximale ouderbijdrage per uur;
•
Financiering 3de en 4de dagdeel VE;
•
Begroting gemeente;
•
Voorstel financiering regulier peuterwerk en VE;
•
Dekking financiering regulier peuterwerk en VE.

De rol van de gemeente is met inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk op 1 januari 2018 verandert, doordat werkende ouders waarvan
de kinderen naar het peuterwerk gaan in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Dit betekent dat de gemeente niet meer (of in mindere mate) voor deze groep een
financieel toegankelijk voorschools aanbod hoeft te verzorgen. De gemeente blijft wel
verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen VE en voor het
aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag, zijnde de niet-werkende ouders en de kostwinners/eenverdieners.
De gemeenteraad heeft bij raadsbesluit van 14 maart 2017 een besluit genomen over de
subsidiëring van het peuterwerk onder de nieuwe wetgeving. Met Pinkeltje zijn toen
nieuwe subsidieafspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de notitie ‘Van
peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten’ van 14 maart 2017.
De geformuleerde ambities en uitgangspunten voor financiering regulier peuterwerk en
VE opgenomen in voorliggende notitie komen overeen met de ambities en
uitgangspunten opgenomen in de notitie ‘Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in
de gemeente Asten’ van 14 maart 2017’. Er is 1 uitzondering:
De gemeente verleent nu aan Pinkeltje een zogenaamde instellingensubsidie. Hiermee
heeft Pinkeltje de exclusiviteit om peuterwerk aan te bieden in Asten. Andere
organisaties kunnen nu geen aanspraak maken op subsidie, dit is in strijd met de
staatssteunrechtelijke regelgeving. Subsidies of andere voordelen aan aanbieders,
waarvan andere aanbieders niet op gelijke wijze kunnen profiteren, kunnen leiden tot
marktverstoring. Dat is in strijd met het staatssteunverbod. Hier geldt het principe van
‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Aanbieders kunnen nu niet op gelijke wijze profiteren.
Dit kan voorkomen worden door de subsidie te verlenen waarbij ‘het geld het kind volgt’.
De gemeente stelt dan een vooraf vastgesteld subsidiebedrag per kind beschikbaar.
Mochten er in de toekomst andere aanbieders bijkomen dan kunnen zij, mits zij voldoen
aan de gestelde eisen/subsidievoorwaarden, ook in aanmerking komen voor subsidie.

Voor u ligt ter inzage:
• Notitie ‘Subsidiëring regulier peuterwerk en voorschoolse educatie gemeente
Asten’, documentnr. 2019011744.
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